
Já se chci
zmínit o ně-
čem jiném,
co stálo me-

diálně dost v pozadí, a to bylo
mimořádné prázdninové jedná-
ní Poslanecké sněmovny ve 
dnech 16. až 19. srpna. Důvody
pro svolání mimořádného zasedá-
ní byly dva. Jednak to byla nut-
nost projednat Senátem vrácené
nebo zamítnuté návrhy zákonů.
A pak taky požadavek vlády,
abychom projednali v tzv. prv-
ním čtení zhruba dvacet nových
návrhů zákonů, které by měly
být projednány a schváleny už
do konce roku tak, aby mohly
platit již v roce 2006.

U zákonů vrácených nebo ne-
schválených Senátem Poslanec-
ká sněmovna posoudila důvody
vracení resp. zamítnutí a z počtu
19 zákonů schválila cca jednu

polovinu ve znění Senátním a
zbytek v původním »poslanec-
kém« znění. Z těch pro širokou
veřejnost zajímavých návrhů je
to zákon o zá-
kazu kouření,
dále zrušení po-
vinnosti vydávání účtenek od 50
korun, ocenění účastníků národ-
ního odboje, zvýšení možnosti
zaměstnání pro studenty po
ukončení studia apod. Takto
projednané návrhy přijdou nyní
k panu prezidentovi k jeho pří-
padnému schválení nebo vetu.
V případě veta pak bude zákony
znovu projednávat Poslanecká 
sněmovna.

Návrhů zákonů pro první
čtení, které předložila vláda, by-
lo zhruba dvacet. Jednalo se 
o návrhy zákonů, kde je potřeb-
ný termín schválení ještě v le-
tošním roce a legislativní proces

(2. a 3. čtení v PS a projednání 
v Senátu a u pana prezidenta) je
cca 3 až 4 měsíce. Debata o těch-
to návrzích byla bouřlivá a 

zabrala tři dny
z celkem čtyř-
denního jedná-

ní. Nakonec prošly do druhého
čtení všechny návrhy zákonů, až
na jeden, vrácený předklada-
telům. 

Po schválení v prvním čtení je
nyní prostor a čas pro případné
pozměňovací návrhy. Těch zřej-
mě bude především z opozičních
stran jako obvykle hromada. A
kdybych si měl tipnout, tak se
budou týkat hlavně návrhu na
snížení daně z příjmů pro osoby
s příjmem pod 30 tisíc korun
měsíčně a zejména zákona o jed-
nostranném zvyšování nájem-
ného z bytu podle regionů, který
je svým způsobem deregulační.

Velmi kontroverzně byl už 

v prvním čtení diskutován zákon

»o střetu zájmu a kontrole ma-

jetku« nabytého za dobu výkonu

veřejné funkce. Bohatá diskuse

byla u zákona o zavedení mýt-

ného, zákona o hmotné nouzi a

existenčním minimu, kde určitě

dojde k řadě pozměňovacích

návrhů. Jednalo se o novele zá-

kona o veřejných zakázkách, 

která řeší nedokonalosti zjištěné

po roce platnosti uvedeného

zákona.V neposlední řadě to byl

návrh zákona o odnětí nebo ome-

zení vlastnického práva k po-

zemku nebo ke stavbě.

Všechny tyto návrhy zákonů

chtějí řešit významné oblasti le-

gislativy. Proto bude nutné do

procesu pozměňovacích návrhů

zapojit především starosty obcí a

měst, včetně odborných kruhů.

Věřím, že se to podaří a defini-

tivní znění zákonů bude přijatel-

né pro většinu občanů naší

země.

Alfréd MICHALÍK, 
poslanec Parlamentu ČR

Prázdninové měsíce jsou ve znamení okurkové sezóny. V létě se nic moc nedě-
je, a tak jsou naše média vyhládlá po senzacích všeho druhu. Na přelomu čer-
vence a srpna se dostal na první stránky novin a do úvodních zpráv v našich
televizích celorepublikově CzechTech a regionálně bohumínský hotelový dům.
Myslím, že každý, kdo ctí zákony této země, demokracii a svobodu nejen pro
sebe, ale obecně, má jasno a stojí na straně zákonnosti zásahu policie při
Czechtechu a na straně městského úřadu v případě »hoteláku«.
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Parlament se mimořádně sešel o prázdninách




